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Pondelok
14.2.

Utorok
15.2.

Streda
 16.2.

Štvrtok
 17.2.

Piatok
 18.2.

 

Rozpis svätých omší,   Šiesta nedeľa cez rok  
 

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

 16:00Rozália

Rozália 16:00

+ Magdaléna

Horný Bankov 14:15

+ Ján (1. výročie)16:00Rozália

8:00

Apoštol
 Informačný list                    V.ročník/7/2022 

Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice
                                                              Dobrovoľný príspevok

 

Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

ZBP pre Alžbetu s rodinou

16:00Rozália

Sobota
 19.2.

+ Anna

ZBP pre Štefana

Za odvrátenie epidémie

ľudí bohatých a zdravých. Skúsenosť nám
však hovorí, že neraz mnohí bohatí a zdraví
boli vnútri nešťastnými ľuďmi. Kristus nás
pozýva nazerať na náš život Božím
pohľadom. 
Ježišove blahoslavenstvá sú však odlišné aj
od vtedajších židovských predstáv. V
Starom zákone je blahoslaveným ten, kto
zachováva Pánove predpisy a rozjíma o
nich. Namiesto toho Pán Ježiš vyhlasuje
blahoslavenými tých, ktorí sú tichí, plačúci,
milosrdní… Vidíme, že nejde o rozkaz
„buďte milosrdní“, ale ohlásenie
„blahoslavení milosrdní, lebo...“ Naša viera
nie je v prvom rade plnenie rozkazov, ktoré
dal Boh, Je to pozvanie byť ako Boh.
Je zaujímavé, že blahoslavenstvá končia
takmer výlučne budúcim časom: „budú
potešení, budú dedičmi zeme, dosiahnu
milosrdenstvo...“ Je to v protiklade so
staviteľmi terajšej spoločnosti. Pán Ježiš
prevracia ľudské kategórie šťastia, ktoré sú
neraz príliš pozemské, svetské, naviazané
na ľudské predstavy.
Boží Syn nehovorí o úspešných,
vzdelaných, chytrých... Vyzdvihuje
chudobných,  plačúcich,  prenasledovaných
vaných... Spoločenstvo svojich učeníkov
buduje na uholnom kameni, ktorý
„stavitelia zavrhli“. Blahoslavenstvá sú
nastaveným zrkadlom aj pre nás, ľudí
dnešnej doby, ktorí chceme budovať
spoločnosť na „valcujúcich“ charakteroch a
dominantnom správaní.
Ak sa pri blahoslavenstvách používa budúci
čas, Pán Ježiš tým vyjadruje, že budúcnosť
človek nemá v rukách, tá patrí 

V Svätom písme svätosť patrí výlučne Bohu.
Hebrejské slovo „svätý“ znamená oddelený
alebo odlišný. Boh je odlišný ako svet. Boh
nie je stvorením. Je iný, odlišný od
akéhokoľvek bytia. Preto aj jeho láska je
odlišná od pozemskej. Keď Boh pozýva
človeka k svätosti, pozýva ho k tomu, aby
sa ním nechal formovať. Znamená to zveriť
sa do Božích rúk. A práve túto skutočnosť
vyjadrujú blahoslavenstvá.
Keď sa v Svätom písme hovorí o
blahoslavenstve, hovorí sa o šťastí. Nejde
však o nejaký emocionálny zážitok, ale skôr
celkový stav naplnenia a zmysluplnosti
vlastného života. Blahoslavenstvá sú
zhrnutím života samotného Krista. On je
tichý, pokorný a čistý srdcom, je milosrdný,
ale aj prenasledovaný pre spravodlivosť.
Blahoslavenstvá nás pozývajú vstúpiť do
tajomstva samotného Ježiša Krista a
vytvoriť s ním jednotu.
Pri počúvaní blahoslavenstiev spoznávame,
že v nich sa odzrkadľuje pravý obraz
človeka. Je to postupné odkrývanie
pôvodnej krásy obrazu, ktorý medzitým
prekryli vrstvy dejín ľudstva i osobných
dejín života každého z nás. Pri hlbokom
vniknutí do ducha blahoslavenstiev
pochopíme, že sú ozvenou nášho „ja“.
Usilujme sa uvádzať ich do nášho
každodenného života.
Blahoslavenstvá otvárajú prvú z Ježišových
rečí v Matúšovom evanjeliu, ktorou je Reč
na vrchu. Je to radostný začiatok, aj keď
odlišný, než by sme očakávali. Je iný podľa
zaužívaných predstáv, keď za šťastných
považujeme

Blahoslavenstvá (zamyslenie)

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová 18:00

Podhradová

Rozália 15:15 + Anna a Michal

+ Anna

10:00

18:00

+ František (výročná)18:00

Omša s platnosťou 
na nedeľu

+ Helena a Ladislav

+ Juraj, Helena, Jozef a Anna
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Podhradová

Rozália 16:00

Féria

+ Jozef a Mária

Sv. Cyrila, mnícha, 
a sv. Metoda, biskupa

Za odvrátenie epidémie

Za odvrátenie epidémie
Féria

Patróni Európy

Féria

Féria
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je ako z kameňa a bez duše.  
Vyzýva Slovienov slovami: “Počujte slovo
od Boha vám zoslané”. Dôležitejšie je
vyrieknuť päť slov, ktorým všetci rozumejú
ako tisíc, ktorým nikto nerozumie. Slovo v
cudzom jazyku znie len ako zvuk
medeného zvona. Každý človek potrebuje
počúvať Božie slovo a obohatiť sa slovami
v jazyku, ktorému rozumie. Duša, ktorá
nepočuje Božie slovo v zrozumiteľnom
jazyku, je ako človek, ktorý upadá bez
jedla. Každý národ by mal mať literatúru a
knihy vo vlastnom jazyku. Konštantín
knihy prirovnáva ku zbroji. Knihy Pánove
preložené do rodného jazyka považuje za
nástroj, ktorým sa bojuje proti
nevedomosti. Človek, ktorý sa zdokonaľuje
vo viere vo svojej rodnej reči, „tomu sám
Kristus svoju múdrosť vyjaví.“   

Autorom diela je sv. Konštantín (Cyril).
Proglas bol napísaný na území Veľkej
Moravy v rokoch 863 až 867 a predstavuje
súbor prvých básní napísaných v
Staroslovienskom jazyku. 
Konštantín sa v básni zamýšľa nad tým,
ako slová vyslovené v rodnom jazyku
vplývajú na život ľudí, na ich vzdelanie a
vieru v Boha. Zdôrazňuje potrebu ľudí
počúvať Božie slovo a vzdelávať sa vo viere
práve v rodnom jazyku, ktorému rozumejú.
V úvode básne hovorí o dôležitosti počúvať
Slovo Pánovo. Píše o Božom dare, ktorým
je dar viery, ktorý dostali aj Slovieni. Pre
ľudí, ktorí ho príjmu, je to dar, ktorý sa
nikdy nepokazí a človeku zostáva naveky. 
Konštantín vyzdvihuje slovo, pomocou
ktorého sa dá opísať Boží svet. Človek,
ktorý nepozná písmo a necíti vôňu kvetov 

Niečo o Proglase... 

Farské oznamy
Sv. omše prenášame on - line

 Pondelok – piatok: Kaplnka sv. Rozálie o 16:00, 
Nedeľa: Farský kostol o 10:00.

Individuálnu pastoračnú činnosť
 (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) pre tých, ktorí sa kvôli opatreniam nemôžu

zúčastniť bohoslužieb vykonávame: 
Pondelok, utorok, streda, piatok, sobota  od 17:00 do 17:45. Štvrtok od 17:30

Nedeľa po sv. omšiach, o 8:45, 9:45 a 10:45. 

Milodary
Na kostol:  bohuznámi 100€.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  

a pastoračné centrum!

Znamená to, že všetky vymenované aspekty
šťastia sú odrazom jediného – mať nebeské
kráľovstvo a to sa uskutočňuje už teraz.
Budúcnosť teda patrí tým, ktorí svoju
prítomnosť žijú s Bohom. A my chcime,
túžme a majme snahu žiť s Bohom, žiť nebo
tu a teraz, už dnes.

jedine Bohu. Budúcnosť dokážeme naplniť
iba v spojení s Bohom. Vtedy sme skutočne
šťastní – blahoslavení. 
Ale predsa je tu jedna zaujímavosť. Prvé a
ôsme blahoslavenstvo má rovnaké
zakončenie, ktoré je uvedené v prítomnom
čase: „lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ 
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Teologické večery
 

Vo februári pokračuje ďalší cyklus
moderovaných diskusií na rôzne témy -
Teologické večery. Vysielané budú online,
najbližšie stretnutie bude 21. februára o
20.15 hod. Téma: A čo je pravda? Biblia a
jej interpretácia. Hosť biblista František
Trstenský. Prenos bude možné sledovať na
Facebooku teologickej fakulty: @ktfke
alebo na Youtube kanáli fakulty:
Teologická fakulta v Košiciach.

 
Púť zaľúbených- online

V sobotu 19. februára 2022 sa môžete tešiť
na ďalší online ročník Púte zaľúbených,
ktorý bude možné sledovať
prostredníctvom Youtube kanálu Štúdio
7BOLESTNÁ. Podobne ako minulý rok,
štúdiovú "obývačku" navštívia hostia s
inšpiratívnymi svedectvami i zaujímaví
diskutéri. Medzi vrcholy púte patrí
streamovaná sv. omša v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej
si chodiaci a snúbenci vyslovia
predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia
obnovia svoje manželské sľuby. V tomto
ročníku bude motto „Hľadieť novými
očami“., inšpirované slovami pápeža
Františka, ktoré vyslovil na stretnutí s
mladými v Košiciach. Registrácia a viac
info na: www.zalubeni.sk.

Nedeľný rozprávkový Veritas
 

Dávame vám do pozornosti program
detských divadelných predstavení v
dominikánskom kultúrnom stredisku
Veritas. Úmyslom je dať rodinám príležitosť
stretávať sa v prostredí podporujúcom
kresťanskú kultúru a duchovnú pohodu. A
nielen to. DKC Veritas je otvorené na každú
dobrú spoluprácu aj s prispením vašich
nápadov a iniciatív využívať DKC Veritas v
rôznych oblastiach umeleckých a
vzdelávacích. Bližšie info o nedeľných
rozprávkových večeroch nájdete na plagáte.

Online kurz lektorov
 

Katolícke biblické dielo pozýva záujemcov
na online Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční
19.2.2022 pod vedením prof. Antona
Tyrola v čase od 8.30 hod. – 11.30 hod.
Program kurzu: – Dejiny vzniku a štruktúra
lekcionárov (R. Bodziony) – Odborná a
technická stránka prednesu liturgických
textov (D. Jurašková) – Význam a služba
lektora počas bohoslužby a duchovný život
lektora (A. Tyrol) – Potreba porozumenia
biblického textu, spirituálny rozmer služby
lektora (A. Tyrol / F. Trstenský). Kurz
bude prebiehať prostredníctvom aplikácie
ZOOM. Prihlasovacie údaje dostane každý
registrovaný účastník deň pred konaním
online Kurzu lektorov. Registračný
poplatok 3€ prosíme uhradiť na č. účtu
SK63 0200 0000 0000 6133 3562. Zároveň
je možnosť pre registrovaných účastníkov
objednať si titul Kurz lektorov a Služba
lektora spolu v zvýhodnenej cene 10€ (v
cene je zahrnuté už aj poštovné), či iné
tituly z vydavateľstvo v zvýhodnených
cenách. Prihlasovanie a viac info na
www.kbd.sk.

Ďakovná púť Slovákov do Ríma

Arcibiskupský úrad Košice v spolupráci s
cestovnou kanceláriou Awertravel vás
pozýva na ďakovnú púť do Ríma spojenú s
audienciou u pápeža Františka. Koná sa v
nadväznosti na apoštolskú návštevu
Svätého Otca na Slovensku v septembri
2021. Púť sa uskutoční 28.04.-30.04.2022,
odlet je z Košíc. V programe budú okrem
iného zahrnuté každodenné sv. omše,
prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore,
Lateránskej baziliky, Baziliky San Paolo
Fuori le Mura, prehliadka antických a
kresťanských pamiatok, Sväté schody a v
posledný deň návšteva Vatikánu spojená so
slovenskou audienciou u Svätého Otca.
Cena: 550 eur (bez mestskej taxy, vstupov
a poistenia). Kontakty: www.awertravel.sk,
tel.č. 0905 974 264, 034/ 651 3896.
Podrobný program a viac info nájdete aj
na: www.ke-arcidieceza.sk.

Mohlo by vás zaujímať

Budúcu nedeľu bude zbierka 
na výstavbu Pastoračného centra.

Úprimne ďakujeme za podporu a štedrosť.

http://www.ke-arcidieceza.sk/

